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Lūgumrakstu komiteja

2.9.2010

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0905/2009, ko Ecologistas en Acción vārdā iesniedza Spānijas 
valstspiederīgais Fernando Moreno Gonzáles, par Dzīvotņu un Natura 2000
direktīvas iespējamo neievērošanu, ierīkojot dzeloņstieples nožogojumus Saja-
Besaya Nacionālajā parkā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs nosūtīja Spānijas varas iestādēm vēstuli (atbilde nav saņemta), 
protestējot pret dzeloņstieples nožogojumu ierīkošanu Saja-Beaya Nacionālajā parkā, jo šādi 
nožogojumi traucē savvaļas dzīvniekiem brīvi pārvietoties. Organizācijas pārstāvji uzskata, ka 
savvaļas dzīvnieku vairošanās vietu ierobežošana gala rezultātā apdraudēs dažas sugas un 
nelabvēlīgi ietekmēs ainavas, kas ir Dzīvotņu un Natura 2000 direktīvas pārkāpums.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 22. oktobrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 2. septembrī

„Lūgumraksts

Lūgumraksta iesniedzējs nosoda projektu, kura ietvaros Saja-Besaya Nacionālajā parkā tiek 
ierīkots dzeloņstieples nožogojums. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka šis nožogojums ir 
pretrunā ar Dzīvotņu direktīvas (92/43/EEK1) nosacījumiem un ka tas nelabvēlīgi ietekmē 
Kopienas nozīmes teritoriju „Río Viaña”. Lūgumraksta iesniedzējs ir sazinājies ar vairākām 
reģionālajām pārvaldēm, no tām nesaņemot nekādu atbildi.
                                               
1 OV L 206, 22.7.1992.
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Komisijas komentāri par lūgumrakstu

Komisija atzīmē ka Spānijas varas iestādes teritorijas ES 1300021 „Valles altos del Nansa y 
Saja y Alto Campoo” un ES 1300020 „Río Saja” ir ierosinājušas nozīmēt par Kopienas 
nozīmes teritorijām saskaņā ar Dzīvotņu direktīvu. Tomēr Natura 2000 tīklā nav teritorijas ar 
nosaukumu „Río Viaña”.

Komisija uzskata, ka būtu noderīgi atgādināt par pienākumiem, kuri ir noteikti Dzīvotņu 
direktīvas 6. panta 3. un 4. punktā, kuros ir teikts, ka visos plānos vai projektos, kuri nav tieši 
saistīti ar konkrēto teritoriju vai nav vajadzīgi tās apsaimniekošanai, bet kas atsevišķi vai kopā 
ar citiem plāniem vai projektiem varētu ietekmēt minēto teritoriju, attiecīgi jāizvērtē ietekme 
uz šo teritoriju, ievērojot tās aizsardzības mērķus. Ņemot vērā šāda novērtējuma secinājumus 
un Dzīvotņu direktīvas nosacījumus, kompetentajām varas iestādēm jāvienojas par plāna vai 
projekta īstenošanu tikai tad, ja tās ir pārliecinājušās, ka netiks izjaukta attiecīgās teritorijas 
viengabalainība.

Komisija nav informēta par lūgumraksta iesniedzēja minēto nožogošanas projektu.
Lūgumraksta iesniedzēja sniegtajā informācijā nav iekļauti nekādi pierādījumi par iespējamo 
ietekmi, kas projektam varētu būt uz Natura 2000 tīkla viengabalainību, ne arī par Kopienas 
nozīmes dzīvotņu veidiem un sugām, kas pamatojuši šo teritoriju nozīmēšanu par Kopienas 
nozīmes teritorijām.

Secinājumi

Sniegtā informācija nav pietiekama, lai novērtētu, vai varētu būt pārkāpta Dzīvotņu direktīva.
Tādēļ Komisija nevar veikt papildu pasākumus šajā posmā, ja vien lūgumraksta iesniedzējs 
nesniedz plašāku informāciju.”


